
Praktické cvičeni SDH – JSDHO Buková 2013 
 
Datum konání: sobota 19.10.2013  13.00 Předpokládaná doba trvání 120 minut 
Popis simulované situace: Praktické procvičení správných návyků členů a velitelů 
Cíle cvičení:  
-seznámení s dokumentem Veřejné vystupování hasičů 
-procvičení pořadové přípravy s ohledem na situace při oslavách a výročích 
-nácvik vyhledávání osoby – na hřišti, nácvik a vysvětlení techniky provádění 
-činnost družstva 1+3 a 1+5 při zásahu od hydrantu, praktický výcvik 
-připojení PS12 k hydrantové síti pro posílení tlaku, výcvik s B proudem 
Časový harmonogram:  
Zahájení, pořadová příprava cca 30min, vyhledávání osoby cca 30minut, práce s hydrantem + 
přesuny cca 60 minut 
 
Místopis: sraz jednotek v Bukové u starého hřiště. Práce s hydrantem na různých místech obce dle 
potřeb obce Buková k odkalení a odvzdušnění podzemních hydrantů-řídí JSDHO Buková. 
 
Úkoly jednotlivých jednotek: všechny jednotky plní současně shodné úkoly pří pořadové přípravě 
a vyhledávání osob. Při práci s hydrantem se jednotky vystřídají na různých místech. Při pořadové 
přípravě se ve velení „průvodu“ vystřídají velitelé přítomných jednotek, vysvětlení a procvičení 
povelové techniky včetně „pokládání věnců“ a vystupování „čestné stráže“. 
Při prohledávání terénu důraz na držení linie a přesuny rojnice na obě strany o x.míst či o celou 
rojnici a obrat. Úkoly krajníků – držení směru a značení trasy, odpočítávání osob při přesunech o 
x.míst, při přesunech správné řazení členů rojnice na nová místa (1. přesunutý zůstane hned vedle 
krajníka s daným rozestupem, 2.přesunutý hned  vedle prvního opět na rozestup,…) 
 
Materiální zajištění:  
 
Vybavení jednotek: zásahový oděv jednovrstvý, pracovní obuv, přilba, radiostanice, hydrantový 
klíč, hydrantový nástavec, 3xhadice C, proudnice C. 
JSDHO Suchá  navíc dodatečné vybavení 1x PPS12, 2xhadice B, proudnice B. 
 
Organizace: velitelé řídí činnost svých jednotek, před prováděním jednotlivých úkolů proběhne 
porada, kde bude vysvětlena a uvedena nadcházející činnost . 
 
Upozornění na různá nebezpečí: Práce s vodním proudem v zastavěném území – výskyt vedení 
el.proudu jak 230/400V tak 22kV přívod do obce. Výcvik na veřejných komunikacích – projíždějící 
motorová vozidla. Velitelé ještě na základnách provedou proškolení bezpečnosti práce. 
 
Podmínky účasti: Cvičení je organizováno jako prověřovací cvičení JSDHO Buková. 
Účast jiných jednotek je možná s tím, že proběhne za řízení a organizace jejich velitelů dle jejich 
pravomocí a povinností dle zákonných předpisů ve spolupráci se starosty příslušných obcí. Součástí 
cvičení může být i zkouška sirén po dohodě velitelů se starosty příslušných obcí.  
Při přesunech NEBUDOU použita výstražná znamení a vyžadována přednost v jízdě. 
 
Pořadová příprava 
Povely na místě: vpravo vbok. vlevo vbok, čelem vzad, pohov, pozor, k hlášení hleď, vlevo hleď, 
vpravo hleď, přímo hleď, podávání hlášení, převzetí velení   
Nástupy –vřad, zástup, vyrovnat (zákryt), rozchod. 
Pochod – na místě, pochodem vchod, za pohybu – pozor, pohov, vpravo zatočit, vlevo zatočit, směr 
přímý, zastavit stát, na místě,  
 
 
Poznatky a hodnocení: 


